
BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh 

kualitas audit terhadap perusahaan yang terdaftar di BEI, untuk mengetahui dampak 

faktor – faktor kualitas audit terhadap ukuran perusahaan, spesialisasi industri 

auditor, dan karakteristik komite audit. Karakteristik komite audit pada penelitian 

ini terdiri dari ukuran komite audit, rapat komite audit, efektivitas komite audit dan 

keahlian anggota komite audit. Terdapat juga variabel kontrol yaitu profitabilitas. 

Data diambil dari perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 

lima tahun yaitu mulai dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Data diperoleh dan 

penjelasan diberikan, antara lain: (a) Menguji uji chow terlebih dahulu untuk 

melanjutkan uji Hausman; (b) Memakai FEM pada data; (c) Membandingkan PLS 

dan FEM pada data untuk menguji F-test. 

Setelah selesainya penelitian timbulah hasil dari penelitian yang bisa 

disimpulkan menjadi, untuk variabel ukuran perusahaan audit memiliki korelasi 

positif dan signifikan dengan kualitas audit. Sedangkan, spesialisasi industri auditor 

memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kualitas audit. Keahlian 

keuangan komite audit dan efektivitas komite audit memiliki efek positif pada 

kualitas audit. Sedangkan variabel ukuran komite audit, rapat komite audit, dan 

profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Berdasarkan 

signifikansi efektivitas komite audit yang tergantung pada keberadaan atribut 

komite audit lainnya, menyimpulkan bahwa badan pengawas seperti OJK No: SE-

03/PM/2000, Bursa Efek Indonesia dan lainnya harus mewajibkan perusahaan 

untuk wajib untuk memenuhi persyaratan komite audit, jika kualitas audit arus pada 

standar yang tinggi. Pada tahap penelitian ini peneliti menyampaikan kesimpulan 

dari temuan yang diperoleh dan mengusulkan studi di masa depan. 
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5.2 Kertebatasan Penelitian 

Pengambilan data sampel pada perusahaan terbuka yang ada di BEI 

periode 2014-2018 dengan sebanyak 625 perusahaa. Namun, ada nya keterbatasan 

pada penelitian ini yaitu tidak semua perusahaan di BEI periode 2014-2018 yang 

dapat diambil ataupun tidak sesuai kriteria. Hanya 435 dari 625 perushaan yang 

dapat diteliti dan memasuki kriteria. Yang dimaksud dari kata tidak sesuai kriteria 

adalah dikarenakan laporan keuangan tidak lengkap dalam 5 tahun,  oleh sebab itu 

tidak bisa diteliti oleh peneliti. Meskipun penelitian ini meneliti spesialisasi industri 

di dalam perusahaan audit dan membandingkan antara kinerja spesialis dan non-

spesialis di perusahaan audit yang sama dengan mengetahui perbedaan kualitas 

audit, sebuah eksperimen sudah cukup untuk melakukan penelitian yang 

diperlukan. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dan dapat diperpanjang 

dengan beberapa cara. Misalnya, hanya fokus pada Indonesia. Meskipun bahwa 

hasil menggeneralisasi ke negara-negara berkembang lainnya, mungkin tidak 

menggeneralisasi ke negara-negara maju. 

 

5.3  Rekomendasi Penelitian 

Saran selanjutnya untuk penelitian diminta agar bisa mengembangkan 

objek penelitian nya jadi tidak terbatas pada perusahaan yang tercatat di perusahaan 

BEI periode 2014-2018. Diharapkan juga peneliti untuk dapat menambahkan 

variabel yang jarang diteliti oleh peneliti lain nya agar hasil dari penelitian ini tidak 

menjadi peneliti yang umum atau biasa. Selain itu sampel juga tidak hanya diambil 

dari perusahaan BEI tetapi juga diharapkan dapat menjadikan perusahaan luar 

negeri yang sudah go public mengenai karakteristik komite audit untuk menjadi 

gambaran pada peneliti agar tata kelola perusahaan dapat lebih luas ataupun maju 

pada perusahaan Indonesia. Karena pentingnya memiliki audit berkualitas tinggi, 

studi lebih lanjut harus mengeksplorasi bidang-bidang yang berkaitan dengan 

kualitas audit seperti kepuasan layanan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Juga, 

studi lebih lanjut dapat dilakukan untuk memeriksa nilai potensial kualitas audit 

kepada pemangku kepentingan lainnya. Penelitian di masa depan dapat juga 

memperluas perbandingan auditor ke berbagai industri dan antara perusahaan audit 

di Indonesia. Perbandingan antara perusahaan audit spesialis industri dan 
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perusahaan non-spesialis dapat memberikan wawasan tambahan dan mendukung 

temuan saat ini yang akan berkontribusi dalam menggeneralisasi hasil. Dan juga 

mengusulkan studi masa depan untuk dilakukan untuk mengetahui apakah kualitas 

audit memiliki dampak pada audit data yang tidak terstruktur dari suatu perusahaan. 
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